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Sommarkul 

Sommarkul arrangerades 18–19 juni för alla barn från förskoleålder upp till årskurs 6. Ungefär 100

barn deltog i arrangemanget. Ett väldigt lyckat arrangemang med glada barn och vuxna. 

 

Tack till alla deltagare, ledare och funktionärer. Ett extra stort tack till Polisen, Räddningstjänsten

och Ambulansen som visade upp sina fordon och sin utrustning. 

Vad händer hos Vittangi Sportklubb

Information från kansliet 
Kansliet är stängt till 22 augusti.  
  
Vittangihundran 
Nu finns Vittangihundran att hämta i gröna
brevlådan på kansliet. Det finns en för barn,
0–13 år, och en för vuxna från 15 år. Nytt för i
år är att det följer med en bilaga där det finns
förklaringar på vissa övningar och
vägvisningar. 

Mellanälvsloppet 
Mellanälvsloppet går av stapeln  lördag 27
augusti, vid minst 10 anmälda. Nytt från i år
är att banan är flyttat till Soppero-vägen. Vi
cyklar 37,5 km. mot Soppero och tillbaka,
totalt 75 km. 
 
Fotboll för damer 
På onsdagar kl. 18.00 samlas fotbollssugna
kvinnor och tjejer på fotbollsplanen för spel.



 
Ni har till 30 september på er att utföra och
kryssa i minst 60 aktiviteter. Sen lämnas den
in i den vita låsta brevlådan på kansliet. Fina
priser finns i vinst potten! 
 
Järnskrot 
Kuusakoski containern är på plats, redo för
allt ert järnskrot. Lämna i containern och VSK
får en slant när allt är vägt och tömt. Bra för
både dig, miljön och föreningen.  
 
 

Inga förkunskaper krävs. Kom och spela med
oss! 
 
E-passi 
För dig som är anställd hos kommunen
betalar du nu dina träningspass via appen
”Epassi”. Du laddar ned den på telefonen och
genomför köp av träningspass enligt listan.
Kom ihåg att du fortfarande fyller i ditt namn i
listan för kommunanställda som tidigare för
faktureringsunderlag. 
 

Aktivitetsparken Vittangi IP

Invigning 20 augusti 
 
Arbetet med att färdigställa Aktivitetsparken pågår för fullt. Vissa delar är klara,
men vi får vänta tills invigningen innan vi börjar använda parken.  att ni alla ska
få skejta här men än så länge pågår det arbeten i parken så ni får hålla ut till
20:e augusti. 
 
Vi ber alla att se till att ingen obehörig befinner sig på området, hjälp gärna
varandra att hålla koll på detta och berätta för era barn. För information
kontakta Erika Wiss på 070 292 83 96. 
 
Stort tack för er hjälp och ert engagemang 
 
Har du något bra förslag på namn på parken, hör av dig till projektgruppen.  
 



Försäljning

 
 
Bingolotto och Svenska Spel 
Först vill vi tacka alla som köpt bingolotter och som stöttar VSK på Svenska Spel! 

Just nu säljer vi Sverigelotten, finns att köpa på kansliet. 

 

Här kan du köpa din bingolott digitalt och här kan du spela på Svenska spel. Samtidigt stöttar du

din förening. 

 

 

 

Serla toalett- och hushållspapper 
Barn- och ungdomssektionen säljer toalett- och hushållspapper från Serla. När
kansliet är öppet finns det möjlighet att köpa detta. Mer information finns på
anslagstavlan. 
 

Vi önskar alla våra medlemmar en trevlig sommar!

 

Vill du få nyhetsbrevet mejlat till dig? Gå in på hemsidan vittangisportklubb.se

https://www.bingolotto.se/bingolotter/?customerId=4021481
https://www.svenskaspel.se/grasroten/forening/7486-vittangi-sk?tduid=d78d5784848e32a045c583950e705281&affId=2176386&utm_source=tradedoubler&utm_medium=affiliate&utm_campaign=Svea+%C3%B6vriga+f%C3%B6reningar
http://vittangisportklubb.se/nyhetsbrev/


och fyll i dina uppgifter där. 
 
När du skrivit in din e-postadress kommer du få ett bekräftelse-mail med en länk där du

accepterar att vi får skicka nyhetsbrev till dig. Detta för att ingen ska kunna anmäla någon annas

e-postadress. Kom ihåg att bekräfta via länken. (Bekräftelse-mailet kan hamna i skräpposten.)

vittangisportklubb@hotmail.com 
 

Vill du ändra ller avbryta din pernumeration? 
Du kan uppdatera eller avbryta din prenumeration här. 
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